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 قوة تثير البهجة:أداء ديناميكي
وتزيد من متعة القيادة

وتحكم متميز يعززان رغبتك في قيادة
ّ
تسارع قوي
 مع كفاءة ممتازة في استهالك،مثيرة ممتعة
.الوقود بنفس الوقت

Dynamic performance:
Exhilarating power deepens
driving pleasure.
Powerful acceleration and outstanding
handling that actively feed your desire for
driving excitement on the road are balanced
by excellent fuel efficiency.

Super  سرعات6 ناقل حركة
) (ذو تحكم إلكترونيECT

 يقدم أداء،ناقل حركة أتوماتيكي فائق الذكاء
.قيادة متميز وكفاءة في استهالك الوقود

6 Super ECT (Electronic
Controlled Transmission)

Authentic presence:
Tough meets gorgeous.

:الحضور الواثق
.حيث تلتقي القوة بروعة الجمال

A super intelligent 6-speed automatic
transmission produces outstanding driving
performance and fuel efficiency.

 قوة وثقة:راحة البال
لطمأنينة تامة

تجتمع في هذه السيارة عناصر القوة والمتانة
والثقة لسيارة دفع رباعي حقيقية مجهزة بجميع
وسائل وتقنيات السالمة النشطة والكامنة
لتسهم في تحقيق أقصى راحة بال سواء داخل
.المدينة أو على الطرق الوعرة الخارجية

Peace of mind: Reassuring
strength and reliability.
Combining the strength and reliability of a
true SUV with advanced active and passive
safety measures contributes to peace of
mind, on-road and off-road.

:الحضور الواثق
حيث تلتقي القوة بروعة الجمال

 ويجمع،يجسد الجمال العملي
ّ
تصميم جريء
 وسهولة التشغيل،المتطورة
ّ
بين وسائل الراحة
 والخصائص المتقدمة لتمنحكم قيادة،والقيادة
.مفعمة بالمتعة والسالسة

Authentic presence:
Tough meets gorgeous.
The bold design embodies functional
beauty. It blends advanced ergonomics,
intuitive operation and refined features to
provide a truly engaging driving experience.

المــواصـفــات

Specifications
TECHNICAL FEATURES
ENGINE

EXR

GXR

2.7L, 4 CYLINDER, 16 VALVE,
DOHC, DUAL VVT-I (2TR-FE)

VXR
4.0L, V6, 24 VALVE,
DOHC, VVT-I (1GR-FE)

المزايا التقنية
المحرك

OUTPUT (hp/rpm)

164/5200

235/5200

) دورة بالدقيقة/قوة المحرك (حصان

TORQUE (kg-m/rpm)

24.9/4000

38.3/3800

) دورة بالدقيقة/عزم المحرك (كغ – متر

TRANSMISSION

265/60R18

)األبعاد (ملم
سعة خزان الوقود

80 LITRE
2,620

مقاس اإلطارات

)الوزن اإلجمالي (كغ

2,650
5

عدد األبواب

7

عدد المقاعد

10.4

) ل/ كفاءة استهالك الوقود (كم

9.5

المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES
MANUAL
•

LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL

•
•

مقود مزين بالخشب والجلد

•

•

مقود كهربائي ونوافذ كهربائية

•

•

زر لتشغيل المحرك دون مفتاح

•

مقاعد أمامية كهربائية

•

•

 بوصة4.2  ملونة بقياسTFT عداد قياس سرعة أوبتيترون مع شاشة

•

مقاعد أمامية مزودة بنظام تهوية

•

•

FRONT VENTILATED SEATS
PADDLE SHIFTS

•

صندوق تابلو مع نظام تبريد
المادة المصنوعة منها المقاعد

FRONT SEATS POWERED
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOR TFT DISPLAY

•
TAN LEATHER

asFABRIC

PUSH START BUTTON

نظام تكييف هوائي

DUAL-ZONE

GLOVE BOX COOLER

POWER STEERING, POWER WINDOWS (ALL AUTO)

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM

 مأخذ/ مخرج صوتي إضافي/CD  مشغل/FM / AM نظام صوتي مع راديو
 بلوتوث/USB

7'' DISPLAY

8" NAVIGATION

NUMBER OF SPEAKERS

6

6

6

عدد المكبرات الصوتية

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE

•

•

•

 الهاتف على المقود/أزرار للتحكم بالصوت

EXTERIOR FEATURES

نظام التحكم في اإلضاءة مع ميزة استمرار
اإلضاءة بعد النزول

POWERED BACK DOOR

•

باب خلفي كهربائي

BI-BEAM LED HEADLIGHTS WITH DRLs

•

 أمامية ثنائية الشعاع مع مصابيح نهاريةLED مصابيح

CHROME EXHAUST TIP

•

فتحة عادم بغطاء كروم

REAR BUMPER STEP MOULDING

•

عتبة كروم على المصد الخلفي

•

زينة فضية على المصدين الألمامي والخلفي
مزايا األمان

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)

•

•

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

ANTI-THEFT SYSTEM WITH ENGINE IMMOBILISER

•

•

•

نظام مانع للسرقة مع معطل للمحرك

FRONT & REAR FOG LAMP

•

•

•

مصابيح ضباب أمامية وخلفية

REAR CENTER PARKING SENSORS

•

•

•

حساسات مركزية وخلفية لركن السيارة

DUAL FRONT AIRBAGS WITH KNEE AIRBAG FOR
DRIVER

•

•

•

وسائد هوائية أمامية مزدوجة وعلى مستوى الركبة للسائق
ترس تفاضلي بخاصية فك الربط األتوماتيكي

AUTO DISCONNECT DIFFERENTIAL

•

•

•

CRUISE CONTROL

•

•

•

مثبت سرعة

REAR VIEW CAMERA*

•

•

*كاميرا للرؤية الخلفية

REAR DIFFERENTIAL LOCK

•

•

قفل الترس التفاضلي الخلفي
 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

األلــوان الـخــارجـيــة

Exterior colours

األلـوان الـداخـلـيـة

Interior colours

عتالت نقل السرعة

•

أبيض ناصع
Super White

أبيض لؤلؤي بلمعة كريستالية
White Pearl Crystal Shine

فضي المع
Silver Metallic
)شامواه (قماش
Chamois (Fabric)

المزايا الخارجية

عجالت ألومنيوم

17"

17"

18"

DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE

•

•

•

 كهربائية وقابلة للطي- مرايا األبواب

SIDE STEPS

•

•

•

عتبات جانبية

CHROME: RADIATOR GRILLE, BACK DOOR TRIM,
DOOR HANDLES

•

•

•

 مقابض أبواب كروم/  زينة كروم على الباب الخلفي/ شبك أمامي كروم

LED TAIL LIGHTS

•

•

•

 خلفيةLED مصابيح

ROOF SPOILER, ROOF RAILS

•

•

•

 سكك للتحميل على/ جناح على السقف
السقف

•

•

دخول ذكي بدون مفتاح

SMART KEYLESS ENTRY

•

المزايا الخارجية

مصابيح أمامية قابلة للتعديل يدويا

النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH

ALLOY WHEELS

•

SAFETY FEATURES

L 4,795 X W 1,855 X H 1,835

SEATS MATERIAL

LIGHT CONTROL SYSTEM WITH FOLLOW ME HOME

FRONT & REAR BUMPER SILVER GARNISH

SEATING CAPACITY

AIR CONDITIONING

AUTO

ناقل الحركة

NUMBER OF DOORS
FUEL EFFICIENCY (KM/L)

VXR

•

نظام الدفع

FUEL TANK CAPACITY
GROSS WEIGHT (KG)

EXR

4x4 PART-TIME
265/65R17

DIMENSIONS (mm)

GXR

MANUAL HEADLIGHT LEVELLING

6-SPEED AUTOMATIC

TERRAIN
TYRE SIZE

EXTERIOR FEATURES

رمادي المع
Grey Metallic

برونزي بارز المع
Avant-Garde Bronze Metallic

أسود ميكا أتيتيود
Attitude Black Mica

بني طيفي المع
Phantom Brown Metallic

أزرق سديمي المع
Nebula Blue Metallic

)شامواه (قماش
Chamois (Fabric)

)أسمر سرجي (جلد
Saddle Tanned (Leather)

 وهي خاضعة للتغيير،)2018  تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد (سبتمبر2019 المعلومات الواردة هنا عن موديل فورتشنر
 للحصول على تفاصيل بشأن.المنتجة فعلياً عما هو مبين هنا
َ
 قد تختلف مركبات العرض والمركبات.في أي وقت دون إشعار مسبق
-  يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات،المواصفات واأللوان والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم
.تويوتا
The 2019 Fortuner information presented herein is based on data available at the time of creation (September 2018)
and is subject to change without prior notice. Prototypes are shown, actual production vehicles may vary. For details on
vehicle specifications, colours, standard features and available equipment in your area, contact your nearest Al-Futtaim
motors Toyota showroom.

